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MOSG MA DO DYSPOZYCJI NOWĄ STRZELNICĘ ZA
12 MLN ZŁOTYCH
Nowoczesna strzelnica kryta została oddana do użytku w Komendzie Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w Gdańsku. Inwestycja sﬁnansowana z ustawy modernizacyjnej kosztowała prawie 12 mln
zł.
Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia strzelań programowych, treningów grupowych i
indywidualnych, egzaminów i zawodów strzeleckich. Do dyspozycji funkcjonariusze mają pięć osi
strzeleckich o długości 25 m ze stałą i zmienną linią otwarcia ognia i systemem multimedialnym.
Możliwe jest tu prowadzenie strzelań statycznych, szybkich, dynamicznych i specjalnych z
wykorzystaniem różnych rodzajów broni krótkiej i długiej.
Strzelnicę wyposażono w trenażer multimedialny. Zainstalowane lampy stroboskopowe, urządzenia do
wytwarzania sztucznej mgły oraz dźwięków (np. syreny, krzyki, huk wystrzałów) pozwalają na
stworzenie różnych warunków strzelania, a dzięki rzutnikom multimedialnym możliwe jest uzyskanie
wirtualnych tarcz, panoramicznego obrazu oraz różnorodnych scenariuszy strzelań.
Hala strzelań wyposażona jest m.in. w monitoring tarcz i zachowań strzelców w streﬁe strzelań, a
także system umożliwiający odsłuch komend wydawanych przez prowadzącego strzelanie w sytuacji
założenia przez strzelców ochronników słuchu. W budynku znajduje się dodatkowo pomieszczenie
sterowni, sala szkoleniowa, pomieszczenie czyszczenia broni, medyczne, zaplecze socjalne i
magazynowe. Środki na budowę obiektu pochodziły z "Programu Modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".
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W październiku 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli informowała, że braki w liczbie strzelnic to problem
dręczący Straż Graniczną. Jednostki SG posiadały w trakcie kontroli tylko 10 strzelnic, w tym 8
strzelnic eksploatowanych oraz 2 wyłączone z użytku ze względu na ich zły stan techniczny. Jak
podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Robert Lis, przewodniczący Zarządu
Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży
Granicznej większość oddziałów SG nie ma własnych strzelnic. "Korzystamy ze strzelnic wojskowych
albo prywatnych" - dodał. Zgodnie z danymi NIK, w czasie kontroli jednostki SG na podstawie umowy
najmu lub użyczenia korzystały z 77 innych strzelnic.
Czytaj też: Gen. dyw. SG Tomasz Praga: siły i środki SG wystarczające do realizacji powierzonych
zadań
Sprawę komentował również, także w rozmowie z InfoSecurity24.pl, szef formacji gen. dyw. SG
Tomasz Praga. Jak podkreślił, wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym zostały przyjęte do
realizacji, ale z uwagi na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, efekty podjętych
działań mają być widoczne dopiero po złagodzeniu wprowadzonych obostrzeń. Wyliczał również, że od
lutego 2020 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mają do dyspozycji
nowo wybudowaną strzelnicę. Kolejna strzelnica w formacji, została oddana do użytku w październiku
w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Koszalinie. W listopadzie SG informowała o otwarciu nowego
obiektu tego typu w Nadbużańskim Oddziale w Chełmie. Strzelnica w Gdańsku to więc czwarta
inwestycja formacji w ostatnim czasie.
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